
RECEITAS 
JUNINAS E JULINAS

Tenha um arraiá perfeito

RECEITAS ESPECIAIS E
 SIMPLES DE PREPARAR



BOLO DE MILHO
COM COCO

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo
1 lata de milho verde
1 lata de leite condensado
3 ovos
100 ml de leite
1 colher (sopa) de margarina
1 xícara (chá) de açúcar
1 pacote de coco ralado (50g)
1 e 1/2 xícara de trigo
1 colher (sopa) de fermento

Pre aqueça o forno a 180 graus.
Bata no liquidificador o milho verde,
leite condensado, ovos, leite,
margarina e açúcar.
Em um tigela adicione o coco
ralado, o trigo e por último o
fermento, misturando lentamente.
Coloque a mistura em uma forma
com furo no meio untada e leve ao
forno por aproximadamente 50
minutos. Use um palito para
verificar se a massa está assada,
neste caso o palito não sairá
totalmente seco, estará um pouco
úmido pois essa é a textura do bolo
pronto.



BOLO DE MILHO VERDE
CREMOSO COM COCO

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo
4 ovos
2 latas de milho verde
1 xícara de chá de leite
1 xícara de chá de óleo
2 xícaras de chá de coco ralado
2 xícaras de chá de açúcar
1 e ½ xícara de chá de farinha de
trigo
1 colher de chá de fermento em
pó

No liquidificador, bata o milho com
um pouquinho do líquido, só para
fazer a trituração.
Acrescente os ovos, o óleo e o leite
e bata até obter uma mistura
homogênea.
Despeje a mistura em uma tigela.
Acrescente o coco ralado, o açúcar
e a farinha de trigo e bata bem, à
mão mesmo.
Adicione o fermento em pó e
misture.
Despeje a massa em uma forma
untada e enfarinhada.
Leve ao forno preaquecido a 180ºC
por 40 a 50 minutos.
Retire do forno, espere amornar e
sirva.



BOLINHO DE MANDIOCA
COM CARNE MOÍDA

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo
1kg de mandioca cozida e
amassada
2 colheres (sopa) de manteiga
1 ovo
1 colher (chá) de sal
1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de
trigo (aproximadamente)
Farinha de trigo para empanar
Óleo para fritar

Para o recheio, em uma panela, em fogo
médio, aqueça o óleo e frite a cebola e o alho
por 3 minutos. Adicione o tomate, a carne e
refogue até secar quase toda a água. Polvilhe
com a farinha e frite, mexendo por 3 minutos.
Tempere com sal, pimenta e salsa picada.
Deixe esfriar.
Para a massa, em uma tigela, com a mandioca
ainda quente, junte a manteiga e mexa até
derreter. Deixe esfriar e misture o ovo, o sal e
a farinha, até formar uma massa homogênea
e macia.
Se necessário, acrescente mais farinha. Retire
pequenas porções de massa, coloque um
pouco do recheio e modele bolinhos
alongados. Empane em farinha de trigo e frite,
aos poucos, em óleo quente até dourar.
Escorra sobre papel-toalha e sirva.

Recheio
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola ralada
2 dentes de alho amassados
1 tomate sem sementes em cubos
500g de carne moída
1 colher (sopa) de farinha de trigo
Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto



CALDO VERDE DIFERENTE

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo
6 batatas
1 pedaço pequeno de bacon
1 peito de frango pequeno
1 cebola pequena
3 dentes de alho
1 maço de cheiro-verde
1 molho de tomate pronto
300 g de queijo mussarela
1 tablete de caldo de galinha
1 colher (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) cheias de
margarina
1 maço de couve mineira

Descasque as batatas e corte em quatro
Cozinhe até ficarem bem macias
Quando esfriar bata no liquidificador com um
copo de água do cozimento da batata
Dilua o tablete com dois dedos de água morna
e bata junto
Corte os pedaços de frango e frite, com o óleo,
em uma panela de pressão
Cozinhe o frango com água por 10 minutos na
pressão
Em uma panela pequena, coloque 1 colher de
sopa de margarina e frite a metade do bacon
cortado em cubos
Coloque a metade de cebola picada e um dente
de alho amassado ate dourar
Adicione a couve cortada bem fininha
Em outra panela maior coloque a outra colher
de margarina e frite o restante do bacon
Adicione a cebola e 2 dentes de alho
amassados ate dourar
Em seguida, coloque o frango já desfiado sem
a água (tire a pressão da panelas e de uma
sacudida com cuidado para desfiar)
Coloque o molho de tomate, o cheiro-verde
(picado) e sal a gosto
Misture o caldo da batata, o molho do frango e
a couve refogada
Use cubinhos de queijo no fundo do prato na
hora de servir



ESCONDIDINHO DE BATATA
E CARNE SECA 

 

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo
1 kg de batata cozida
1 lata de creme de leite
2 colheres de requeijão
300 g de mussarela
100 g de parmesão ralado
2 colheres de margarina
1/2 kg de carne-seca dessalgada
e cozida
1 cebola média picadinha
2 dentes de alho esmagados
salsinha e cebolinha
sal e pimenta a gosto

Esprema a batata ainda quente e leve em
uma panela com a margarina e sal.
Quando estiverem bem misturados
acrescente o creme de leite, misture e
reserve.
Refogue a cebola e o alho em um fio de
azeite.
Acrescente a carne-seca desfiada e
deixe fritar um pouco.
Acrescente o requeijão e creme de leite
(2 colheres de cada).
Em seguida acrescente a salsinha e
cebolinha e deixe refogar, acerte o sal se
achar necessário .
Em um refratário untado com azeite,
coloque uma camada do purê de batata,
a carne seca, a mussarela e termine com
o restante do purê.
Polvilhe com queijo parmesão ralado e
leve ao forno pra gratinar.



BOLO DE AIPIM COM COCO
NO LIQUIDIFICADOR

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo
1 kg de aipim (mandioca ou
macaxeira)
3 xícaras (chá) de açúcar
100 g de manteiga
200 ml de leite de coco
1 pacote de coco ralado
desidratado e você pode utilizar
um pacote de 100g ou mais, fica
a seu gosto.
1 pitada de sal
1 xícara (chá) de leite
3 ovos

Descasque o aipim, lave-o sob água
corrente e rale, usando um ralador
grosso,ou pode triturar o aipim no
liquidificador.
Lembre-se de tirar o excesso de água do
aipim ralado antes de adicioná-lo aos
demais ingredientes.
No liquidificador, coloque o aipim ralado
ou triturado, o leite, o leite de coco e a
manteiga.
Bata tudo em velocidade média por 1
minuto.
Acrescente o açúcar, o coco ralado e o
sal e bata mais um pouco.
Despeje o creme em uma forma redonda
e untada com margarina e farinha de
trigo asse em forno pré-aquecido, a
230ºC, por uns 45 minutos ou até que
colocando o palito ele saia limpo.
Espere esfriar um pouquinho e delicie-se.



BOLO DE CENOURA

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo
3 cenouras vermelhas
1 copo de óleo
4 ovos inteiros
3 copos de farinha de trigo
2 copos de açúcar

MODO DE PREPARO:
Bata as cenouras e o óleo no
liquidificador.
Acrescente a farinha de trigo e o
açúcar.
Misture bem e ponha em tabuleiro
untado e asse em forno bem quente
(180ºC) por aproximadamente 40
minutos.
COBERTURA:
Em uma panela misture 5 colheres
de açúcar, 2 de chocolate, 1 de
manteiga e 4 de leite. Leve ao fogo
e ferva. Quando estiver pronto,
despeje esta cobertura sob o bolo
ainda quente.

COBERTURA:
5 colheres de açúcar
2 colheres de chocolate
em pó ou achocolatado
1 colher de manteiga
4 colheres de leite.



CALDO DE ABOBORA

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo

1abóbora cabotiá sem
casca e sementes picada
3litros de água
1cebola pequena picada
1talo de alho-poró picado
Tomilho, alecrim, sal e
pimenta-do-reino a gosto.

cozinhe a abóbora na água com a
cebola e o alho-poró até amaciar
(uns 15 minutos) e tempere com
tomilho e alecrim a gosto.
Transfira o conteúdo da panela
para o copo do processador ou
liquidificador e bata até triturar
bem. Leve de volta ao fogo
médio, tempere com sal e
pimenta-do-reino a gosto e
cozinhe até encorpar.  



CUSCUS DE TAPIOCA 

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo

500 g de tapioca
1 litro e 300 ml de água ou
leite
2 xícaras de açúcar
1 coco médio ralado
1 lata de leite condensado

Coloque a tapioca junto com o
açúcar em uma travessa.
Ferva a água ou o leite e despeje
por cima dessa mistura.
Quando começar a formar uma
pasta, coloque metade do coco
ralado.
Tampe e abafe embrulhando em
uma pano de prato ou toalha de
cozinha.
Quando esfriar, espalhe o
restante do coco ralado por cima
e sirva com leite condensado.



PUDIM DE BATATA-DOCE
COM LEITE CONDENSADO

RECEITAS JUNINAS E JULINAS REDE VAREJÃO HORTIFRUTI

ingredientes preparo

1xícara (chá) de açúcar
cristal
1/2xícara (chá) de água

300g de batata-doce cozida
com casca
1 e 1/2xícara (chá) de leite
1colher (chá) de essência
de baunilha
1colher (sopa) de
margarina
1lata de leite condensado
4ovos

Calda

Pudim

CALDA
Ferva o açúcar com a água até
formar uma calda em ponto de
caramelo. Espalhe por todo o interior
de uma fôrma de cone central com
20 cm de diâmetro. Reserve.
PUDIM
Descasque e corte a batata em
pedaços e bata-a no liquidificador
com o leite. Junte os demais
ingredientes e continue batendo até
homogeneizar.
Despeje na fôrma caramelizada,
cubra com papel-alumínio e asse em
forno médio preaquecido (200°C), em
banho- maria (use água quente), por
cerca de 1 hora ou até firmar.
Desenforme frio. Sirva frio ou gelado.



siga a rede no
Instagram

Passe em uma das lojas da
Rede Varejão e confira nosso

Arraía de Ofertas!

@redevarejaohortifruti
www.redevarejao.com.br

https://www.instagram.com/redevarejaohortifruti/
https://www.instagram.com/redevarejaohortifruti/
https://redevarejao.com.br/

